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Kerstdiner 20 december
van 17.30-19.00 uur

Van Sint naar Kerst
Gisteren hebben we een geweldig en
mooi Sinterklaasfeest gevierd. Ook de
Sint was zeer tevreden over de gezellige
sfeer die er overal heerste.
De kinderen van de groepen 1 t/m 5
verwelkomden Sint in de speelzaal.
Maar….we waren Sint kwijt!

Na het zoeken in alle hoeken vonden we
hem achter de rode kast waar hij heerlijk
lag te slapen. Hij was zo moe geworden
dat hij gewoon in slaap was gevallen.
Gelukkig was hij nu lekker fit om alle
kinderen te trakteren op pepernoten en
een cadeautje. En… alle kinderen hadden
natuurlijk iets voor Sint! De kinderen van
groep 5 zongen bijvoorbeeld mooie
Sinterklaasliedjes en werden daarbij
begeleid door Bas op de trombone en
Noah op de gitaar.

De kinderen van groep 6 t/m 8 waren
thuis heel druk geweest met het maken
van hun surprises. Wat een talent en
creativiteit. Heel veel mooie surprises en
prachtige gedichten.
Het was een zeer geslaagde dag! Dank
aan alle ouders die er wederom voor
hebben gezorgd dat het aan niets
ontbrak.
Inmiddels staan de kerstbomen weer te
wachten om opgetuigd te worden.
Via de leerkracht wordt u op de hoogte
gebracht van alle activiteiten rondom de
viering van Kerst. De datum voor het
kerstdiner kunt u alvast noteren in uw
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agenda. Donderdagavond 20 december
van……. tot…. mogen alle kinderen
aanschuiven aan het kerstdiner.
Meer informatie volgt.

De jarigen in december
01-12

Sam Hegen

gr. 5

01-12

Bo van Overveld

gr. 8

03-12

Aimy van Krugten

gr. 4

04-12

Myrthe Baremans

gr. 6

06-12

Kimberly Leijsten

gr. 7

08-12

gr. 8

21-12

Rayan Boudhan
Georgette v.
Spaendonck
Joey van Poppel

22-12

Jazzlynn Vink

gr. 3

24-12

Bilal Attaf

gr. 3

24-12

Kyan van Emmerik

gr. 2

14-12

Renske Heijnen

gr. 8

28-12

Jelle Stange

gr. 4

29-12

Kazim Gün

gr. 4

17-12

gr. 3
gr. 5

aan de slag met lapjes stof. Ze mochten
vanuit hun eigen inspiratie allerlei lapjes,
kant, draden bij elkaar zoeken en er een
mooi geheel van maken op een lap stof.
Van al deze mooie lapjes werd een jurk
voor Marie-Antoinette gemaakt. Daarna
mochten de kinderen een lijst om hun
kunstwerk maken. Het was een zeer
geslaagde les.

MR (Medezeggenschaps Raad)
Op woensdag 28 november vond de
tweede MR vergadering van dit schooljaar
plaats.
De
volgende
onderwerpen
kwamen
o.a.
aan
de
orde:
ontruimingsoefening,
communicatie,
aantal leerlingen, bezetting van groep 1
/2 en het continurooster. Op 26 februari
2019 is de volgende vergadering. U bent
van harte welkom om deze vergadering
bij te wonen.

Dank je wel dames van het Stoffenlab en
natuurlijk ook een dank je wel aan alle
mensen die onze kinderen hebben
vervoerd!

Spannend:

Kunstmenu: Stoffenlab

toets Wereldzaken in groep 5!

Dinsdag 27 november zijn de groepen 5
en 6 naar het Stoffenlab geweest in het
kader van Kunstmenu. In een prachtig
atelier in Oudenbosch gingen de kinderen

Afgelopen dinsdag kregen de kinderen
van groep 5 een toets over Wereldzaken.
Voordat de toets werd gemaakt, werden
de vragen doorgesproken. Ondertussen
werd er een piepklein briefje doorgegeven
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met daarop de volgende tekst: “Heb je
geoefend voor de toets Mirthe? Van Joy.”
En op de achterkant van het briefje: “Ja,
ik heb geoefend. Succes; hopen op een
10!”

04-01-19: laatste dag van de vakantie
08-01-19: luizencontrole.

Luizenmoeders
We zijn op zoek naar
versterking van ons
luizen
opsporingsteam.

Fietsverlichtingsactie
Weet u het nog? Op woensdag 14
november
vond
de
jaarlijkse
fietsverlichtingsactie plaats in het kader
van het project Zichtbaarheid van Veilig
Verkeer Nederland. In groep 1-2 hebben
de kinderen een kleurplaat ingekleurd.
Van drie kinderen hadden we de
kleurplaat
opgestuurd
voor
een
kleurplatenwedstrijd.
Inmiddels
heeft VVN
een selectie
gemaakt.

Heeft u nog een
uurtje tijd na elke
vakantie?
Samen met andere
moeders is het
“luizen pluizen” snel gedaan. Ook oma’s
kunnen ons natuurlijk komen helpen.
Neem contact op met juf Marie-Therèse.

Afscheid Juf Anke

De onderstaande kleurplaat van Roos is
genomineerd. U kunt stemmen op haar
kleurplaat via de link:
https://veiligverkeernl.typeform.com/to/
fMR1rd .

Wellicht heeft u al vernomen dat juf
Anke, leerkracht van groep 1 /2, heeft
aangegeven dat zij per 1 januari 2019
onze school gaat verlaten. Zij wil haar
carrière, na bijna 10 jaar op de Linde
werkzaam te zijn geweest, elders een
nieuwe impuls geven.
Wij betreuren haar vertrek zeer, maar
respecteren het besluit van Anke.

Wanneer Roos heel veel stemmen heeft
gekregen, kan ze een prijs winnen!
Bovendien maak je door te stemmen kans
op 1 van de 50 Hema waardebonnen ter
waarde van € 5,00.

Dinsdag 18 december van 15.15 -16.30
uur bent u van harte welkom op school
om persoonlijk afscheid te komen nemen
van Anke.

Dus … stem massaal op de mooie
kleurplaat van Roos uit groep 1-2!

Belangrijke data
12-12-18: koffieochtend
20-12-18: kerstdiner
21-12-18: start kerstvakantie

Komt u ook op onze
koffieochtend op
woensdag 12
december.
Van 08.45-09.30 bent
u van harte welkom
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